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)Interleukin (IL-6
)Tumor Necrosis Factor alpha(TNF-α

1

زنجبیل گیاهی است که در سراسر جهان به فراوانی مورد
استفاده قرار می گیرد .در گذشته زنجبیل نقش مهمی در
طب چینی ،طب سنتی هندی و طب یونانی داشته است و از
آن در درمان بیماریهای مختلفی مانند زکام ،روماتیسم،
بیماریهای عصبی ،یبوست ،التهاب لثه ،دندان درد ،آسم،
سکته و دیابت استفاده شده است .از زنجبیل در طب سنتی
چینی بهعنوان گیاهی تند و گرم که باعث گرمی طبع بدن و
درمان سردی بدن و اندامها استفاده میشده است (.)۷6
زنجبیل سابقه طوالنی در درمان التهاب دارد ،بخشهایی از
زنجبیل نیز دارای خواص ضدالتهاب هستند .زنجبیل باعث
مهار بیوسنتز پروستاگلندین میشود و همچنین در آبشار
التهابی و گیرنده واینلوئید درد نیز دخالت دارد ،عصاره
هیدروالکلی زنجبیل ،باعث مهار بیان بسیاری از ژنهای دخیل
در التهاب نظیر کموکاینها ،سایتوکینها و آنزیمهای القاء
کننده سیکلواکسیژناز ۳میگردد .در سراسر جهان از قسمت
ریزوم این گیاه بهصورت پودر ،بهعنوان ادویه استفاده میشود،
از دیرباز تاکنون از این گیاه برای درمان و کاهش عالئم
مختلفی همچون استفراغ ،درد ،سوءهاضمه و سندرومهای
ناشی از سرماخوردگی استفاده میشد (.)۲،۷6
از سوی دیگر ویتامین  Cآنتیاکسیدان قوی است که عالوهبر
از بین بردن سلولهای بد مخرب و رادیکالهای آزاد در بدن از
تشکیل سلولهای سرطانی و ابتال به بیماری سرطان جلوگیری
مینماید .ویتامین  Cو آنتیاکسیدان موجود در لیموترش به
دفع سموم بدن ناشی از انواع آلودگیها مانند سرب و یا
ریزگردهای موجود که در هوا وجود دارد کمک بسیار می-
کند .لیموترش منبع خوبی بسیار از ویتامین  Bکمپلکس و
پیش ساز ویتامین  Aاست .این ویتامینها ایمنی بدن را
افزایش میدهند .لیمو دارای فیبر بسیار باالیی است که در
تأمین سالمت فرد بسیار مفید بوده است ،اسید سیتریک
موجود در لیمو به هضم غذا کمک میکند .برای رفع ورم معده
و روده باید یک لیموترش را با پوست و هسته له کنید و آن را
با یک لیوان آب سرد و یک قاشق عسل مخلوط کرده و به
مدت یک ساعت قبل از خواب بنوشید .لیمو ترش مانع اسهال
و استفراغ می شود (.)۷
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کبدی ،فراوانی قابل توجهی ندارند بهطوریکه طبق آمار در
ایاالت متحده آمریکا میزان ابتال به این دسته از بیماریها
 ۳222مورد در سال است ( .)۳آنچه پرداختن به این بیماری را
حایز اهمیت میکند مرگ و میر  12تا  /۷درصد از افراد مبتال
است ( .)۳2بیماری حاد کبدی در نتیجه عملکرد شدید
هپاتوسیتها و یا به دنبال آسیب شدید عملکرد هپاتوسلوالر
بهطور کامل ناگهانی ایجاد میگردد ( .)۷2عفونتها ،توکسین-
ها ،مواد شیمیایی و داروها ،ایسکمی و هیپوکسی کبدی و
اختالالت متابولیکی مهمترین عوامل ایجاد این نوع از بیماری-
های کبدی هستند ( .)۷۳سرطان اولیه کبد یکی از مهمترین
دالیل مرگ و میر در جهان بوده است .از مهمترین علل
سرطان کبد ابتال به هپاتیتهای  Bو Cویروسی ،همچنین
مصرف الکل و چاقی مفرط هستند ( .)/ ،۷/به نظر میرسد
که در آینده کبد چرب از علل عمده سرطان کبد به شمار رود.
کبد چرب یکی از شایعترین علل بیماریهای مزمن کبد است،
که  ۳2 %جمعیت در کشورهای غربی و  ۱2تا  12%افراد چاق
به آن مبتال هستند .در ایران مطالعههای مختلف نشان میدهد
که  ۳2تا  ۲5درصد جمعیتهای مورد مطالعه به کبد
چرب مبتال هستند .سرطان کبد معموال بیماری بدخیمی است
و درمان آن نیز دشوار است ،بنابراین پیشگیری بهتر از درمان
آن است .پیشگیری از سرطان کبد یعنی پیشگیری از ابتال
به بیماریهای کبدی که منجر به این سرطان میشوند.
مشخصه التهاب در کبد تهاجم سلولهای التهابی است این
سلولها با ترشح سایتوکینها التهابی مثل اینترلوکینIL-( 6-
 ۷)6و فاکتور توموری نکروزی آلفا ۳باعث پیشروی بیماری و
آسیب بیشتر کبد میشوند ( .)6،۷اغلب پروتئینهای فاز حاد
در کبد تولید و به خون ریخته میشوند .از پروتئینهای فاز
حادی که در جریان التهاب افزایش مییابند میتوان به
فریتین IL-8 ،IL-6 ،و CRPاشاره کرد .در صورتیکه التهاب
کبد یا بیماری کبدی بهصورت حاد باشد میزان ترانسفرین و
 TIBCمتغیر خواهد بود و بهطور کلی افزایش مییابد .بهعالوه
برخی از پروتئینهای فاز حاد در جریان التهاب کاهش می-
یابند که از مهمترین آنها میتوان آلبومین را نام برد
( .)۷۷،6،۷فرم فعال  IL-6یک همودیمر بوده که هر زیر واحد
آن یک دومن کروی با چهار مارپیچ آلفا است IL-6 .توسط
منوسیتها ،ماکروفاژها ،سلولهای اندوتلیال ،فیبروبالستها و
سایر سلولها در پاسخ به تحریکات التهابی ترشح میشود،
اثرهای التهابی آن مشابه  TNF-α۳و  IL-1است و با اتصال به

رسپتور اختصاصی خود باعث القای پاسخ خاص حاد و ایجاد
تب می شود .میزان  IL-6موجود در گردش خون نقش مهمی
در میانجیگری التهاب دارد و سایتوکین کلیدی در پاسخ فاز
حاد محسوب می شود (.)۳۷ ،۷
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تیواستامید یکی از ترکیبهای سمی است که در صنعت
کاربرد بسیار زیادی دارد .تماس با تیواستامید باعث آسیب
سلولهای کبد میشود و مسمومیت مزمن با تیواستامید باعث
تخریب سلولهای کبدی میشود .همچنین مطالعههای اخیر
ثابت کردهاند که تیواستامید در مراحل اولیه تماس دارای
اثرهای سیتوتوکسیک و در صورت تماس مستمر باعث ایجاد
مسمومیت کولستاتیک میشود (.)۷۱
در این تحقیق با توجه به خواص ضدالتهابی زنجبیل و خواص
آنتیاکسیدانی آبلیموترش و عدم بررسی تأثیرهای مقایسهای
و سینرژیک این دو ماده ،به بررسی تأثیر پیش تیمار ترکیب-
های فوق برفاکتور التهابی  IL-6موشهای نر صحرایی
مسموم شده با تیواستامید پرداخته خواهد شد.

روش کار

جامعه مورد مطالعه و گروه بندی
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بهمنظور انجام آزمایش از  55موش آزمایشگاهی همسن با وزن
تقریبی  ۳22-۳52گرم که از دانشگاه اصفهان تهیه شده
بودند ،استفاده شد .نمونهها بهطور تصادفی به  /گروه تیمار +
یک گروه کنترل  +یک گروه شاهد تیواستامید (کنترل مثبت
و با دوز  ))۳۲( 52 mg/kgتقسیم شدند 6 .گروه تیمار منفرد
بهمدت  ۷2روز بهصورت یک روز در میان بهترتیب غلظت-
های  ۷۳5 ،۳52 ،522mg/Kgعصاره زنجبیل و غلظتهای
 52% ،۷22%و  ۳5%آبلیمو و ۲گروه تیمار ترکیبی غلظت
۷۳5mg/Kgزنجبیل و  ۳5%آبلیموترش بهطور همزمان به-
صورت گاواژ ،میکس خوراکی و تزریق صفاقی داده شد .این

روش تهیه عصاره گیاه زنجبیل و آبلیمو

برای عصارهگیری ابتدا زنجبیل تازه تهیه شده و بعد از پوست-
گیری زنجبیلها الیه الیه و خشک شد .در ادامه زنجبیل به-
وسیله آسیاب کن برقی خرد و بهصورت پودر تهیه شد .پودر
زنجبیل با کد هرباریمی  ۷52۹22۳۹22۷از دانشگاه آزاد
فالورجان تهیه و ثبت گردید.
زنجبیل پودر شده بالفاصله درون ارلن ریخته شده و حالل
اتانل  ۱2%روی آن ریخته شد .در نهایت مقادیر بهدست آمده
حدود  52گرم پودر زنجبیل و ۷52میلیلیتر اتانول در ۲52
میلیلیتر آب مقطر بود .سپس همه ترکیبها درون یک بشر
ریخته شده و بهمدت  ۳شبانه روز در شیکر قرار داده شد تا
مخلوط گردند .سپس محلول از کاغذ صافی عبور داده شد .در
ادامه با استفاده از دستگاه روتاری در دمای  52درجه سانتی-
گراد ،الکل بهتدریج از محلول جدا شده و محلول قهوهای رنگی
بهدست آمد که در داخل فور بهطور کامل استریل در دمای
بین ۲2تا ۲۱درجه سانتیگراد بهمدت  ۳۷ساعت قرار داده
شد .از سوی دیگر آبلیموترش توسط دستگاه آب میوهگیری
دستی از لیمو ترش گرفته شده و با کاغذ صافی صاف شد .در
نهایت براساس غلظتهای مورد نظر آبلیمو توسط آب مقطر
رقیق شد.
خونگیری و االیزا

خونگیری از قلب تحت شرایط بیهوشی و بهمنظور آزمایش-
های بیوشیمیایی انجام شد .در ابتدا خون درون لوله فالکون
ریخته شد و پس از یک ساعت در دمای محیط بهوسیله
دستگاه سانتریفوژ بهمدت  5دقیقه و با دور ۲222سرم آن جدا
شد .نمونهها بهمنظور اندازهگیری فاکتور التهابی  IL-6در
دمای  -۳2درجه سانتیگراد تا زمان آزمایش نگهداری شدند.
سپس در گروههای مختلف با هم مقایسه و اندازهگیری انجام
گرفت .نمونههای خون گروههای مختلف تیمار به آزمایشگاه
تحویل داده شد و میزان  IL-6آنها اندازهگیری شدند .جهت
انجام کار ،خونها را با دقت داخل لولههای آزمایش وارد کرده
و بعد از چند دقیقه هنگامی که لخته خون ایجاد شد ،آنها را
سانتریفوژ کرده تا بدین ترتیب سرم خون جدا گردد .بعد از
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لیموترش برای حرکات نامنظم قلب که در اثر بدی هضم و
سموم کبد به وجود آمده است بسیار مفید است .اسیدهای
موجود در لیموترش باعث از بین برندن اسید اوریک میشود و
خون را رقیق میکند .لیموترش باعث کاهش سطح کلسترول
خون میشود .آبلیمو سمهای موجود جمع شده در کبد را از
بین میبرد .ولی باید به این مسأله توجه داشت که کبد به
خود لیمو بیشتر از آب آن احتیاج دارد ،همچنین در
ضدعفونی نمودن کلیهها و مجاری ادرار نیز موثر است .لیمو
باعث بهبود سردردهای معمولی و سردردهای میگرنی نیز می-
شود ( .)۷بیوفالونیدهای موجود در لیموترش خاصیت
شکنندگی مویرگها را کاهش میدهد .کسانی که از درد
سیاتیک رنج میبرند قبل از غذا یک عدد لیمو بخورند.
لیموترش تقویت کننده حافظه است (.)۷

گروهها در شرایط استاندارد در خانه حیوانات با دمای ۳5
درجه سانتیگراد و رطوبت مناسب نگهداری میشدند .در
مدت اجرای پروژه آب و غذای کافی در اختیار موشها قرار
گرفت.

آنالیز آماری اطالعات مربوطه با استفاده از نرمافزار SPSS

V.20و آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه ()ANOVA
انجام شد .کلیه نتایج بهدست آمده بهصورت میانگین ±
انحراف از میانگین ()Mean ± Standard Error Mean

مقایسه میانگین میزان  IL-6موشها قبل و بعد از
دریافت تیواستامید

نتایج مقایسه میزان  IL-6موشها قبل و بعد از دریافت
تیواستامید در نمودار ( )۷نشان داده شده است.
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جدا شدن سرم خون ،لولههای آزمایش حاوی سرم داخل
دستگاه  BT ۲222و یا جهت انجام تست الیزا با دستگاه
االیزاریدر آماده شدند و بدین ترتیب میزان فاکتور  IL-6به-
دست آمد.

گزارش گردید .سطح معنیدار بودن نتایج (،)***p<0.001
( )**p<0.01و ( )*p<0. 05در نظر گرفته شد.

نمودار  -۷مقایسه میانگین میزان  IL-6در گروهها قبل و بعد از تزریق تیواستامید.

نتایج حاضر نشان میدهد میزان  IL-6قبل از تزریق
تیواستامید در موشهای تیمار با آبلیمو در غلظتهای
 ۳5،52و  ۷22درصد و همچنین در موشهای تیمار شده با
زنجبیل با دوزهای  ۳52 ،۷۳5و  522میلیگرم بر کیلوگرم و
گروههای تیمار ترکیبی (خوراکی ،اسپری و صفاقی) نسبتبه
کنترل منفی کاهش معنیدار داشته است .اما بعد از تزریق
تیواستامید در گروههای تیمار با آبلیمو در غلظتهای ،۳5
 52و  ۷22درصد و همچنین در گروه تیمار شده با زنجبیل با
دوز  522میلیگرم بر کیلوگرم و گروههای تیمار ترکیبی

(خوراکی ،اسپری و صفاقی) نسبت به کنترل مثبت کاهش
معنیدار داشت .در گروههای تیمار آبلیمو و زنجبیل نتایج
وابسته به دوز است.
اختالف میانگین  IL-6در هر گروه قبل و بعد از دریافت

تیواستامید

اختالف معنیدار در میزان  IL-6در تمام گروههای قبل و بعد
از دریافت تیواستامید وجود داشت و افزایش معنیدار میزان
 IL-6در تمام گروهها پس از دریافت تیواستامید مشاهده شد.
در نمودار ( )۳اختالف میانگین  IL-6در هر گروه قبل و بعد از
دریافت تیواستامید نشان داده شده است.

77

نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین
فاکتور التهابی اینترلوکین 6گروه شاهد تزریقی با سایر
گروه ها قبل وبعد از تزریق تیواستامید

در جدول ( )۷نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه
میانگین فاکتور التهابی اینترلوکین  6گروه شاهد تزریقی با
سایر گروهها قبل و بعد از تزریق تیواستامید نشان داده شده
است.

بحث

78

مطالعهها نشان میدهد که زنجبیل دارای عمل آنتی اکسیدانی
است و سبب حفاظت سلول از استرس اکسیداتیو میشود.
همچنین بهعنوان یک عامل مؤثر برای جلوگیری از تولید
گونههای اکسیژن فعال و بیان  COX-2القا شده توسط اشعه
فرابنفش بهکار میرود .تیواستامید یک ماده سمی است که
موجب التهابات کبدی میشود و مشخصه التهاب در کبد
تهاجم سلولهای التهابی است .این سلولها با ترشح
سایتوکینها التهابی مثل اینترلوکین  6و فاکتور توموری نکروز
آلفا باعث پیشروی بیماری و آسیب بیشتر کبد میشوند (،1
 .)۳۳پروتئینهای فاز حادی که در جریان التهاب افزایش می-
یابند میتوان به ترانسفرین ،فریتین CRP ،IL-6 ،اشاره کرد

و برخی از پروتئینهای فاز حاد در جریان التهاب کاهش می-
یابند که در این میان میتوان آلبومین و بیلیروبین را نام برد.
میزان  IL-6موجود در گردش خون نقش مهمی در میانجی-
گری التهاب دارد و سایتوکین کلیدی در پاسخ فاز حاد
محسوب میشود ( .)۷۷ ،۳۳ ،۱با توجهبه اهمیت بررسی
تغییرهای فاکتورهای التهابی در بسیاری از بیماریهای از
جمله التهابات کبدی این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عصاره
هیدروالکلی زنجبیل و آبلیمو ترش بر فاکتور التهابی  IL-6در
موشهای نر صحرایی تیمار شده با تیواستامید طراحی و اجرا
شد.
بررسی نتایج بهدست آمده نشان داد که تیمار ترکیبی
(زنجبیل و آبلیموترش) و تیمار آبلیموترش با غلظتهای
 52 ،۳5و  ۷22درصد و زنجبیل  522میلیگرم بر کیلوگرم
موجب کاهش معنیدار سطح اینترلوکین  6نسبتبه گروه
شاهد تیواستامید شده است ( .)P<0.001در راستای نتایج
مطالعه حاضر بررسی تأثیر زنجبیل و آبلیموترش بهتنهایی در
اختاللهای مختلف توسط بسیاری از محققین مورد توجه بوده
است .بهعنوان مثال نتایج مطالعه  Shefenaو همکاران در
سال  ۳22۱نشان داد عصاره زنجبیل بهطور قابل توجهی
موجب کاهش بیان افزایش یافته  NF-KBو αـ TNFدر
موشهای مبتال به سرطان کبد شده است .این مطالعه نشان
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نمودار  -۳اختالف میانگین  IL-6در هر گروه قبل و بعد از دریافت تیواستامید.

 Oyedepoو همکاران در سال  ۳2۷5به بررسی تأثیرهای
آبلیمو بر کبد رتهای در حال رشد پرداختند .در طی این
تحقیق که بر روی  ۳۷رت ،برای تعیین اثرهای رژیم متنوع
غذایی در مورد سطح سیتروس آبلیمو  ۳5%بر پارامترهای
بیوشیمیایی مؤثر بر رشد مورد استفاده قرار گرفت نتایج نشان
دهنده مقدار جزئی افزایش بر این پارامترها بود .در نهایت
نشان داده شد که آبلیمو تغییر و تخریبی در فعالیتهای
بیوشمیایی کبد ایجاد نمیکند ( .)۷5بر طبق این مطالعهها و
مقایسه نمودن آن با نتایج مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که
عصاره زنجبیل و آبلیمو ترش موجب کاهش سمیت کبدی
میشود چرا که این ماده بعد از تزریق سبب کاهش
هاینترلوکین  6نسبتبه گروه شاهد تیواستامید میشود .از آن-
جایی که فالونوئیدهای موجود در آبلیمو و جینجرولهای
موجود در زنجبیل دارای خواص ضدالتهاب هستند میتوانند
باعث مهار بیان بسیاری از ژنهای دخیل در التهاب نظیر
کموکاینها ،سایتوکینها و آنزیمهای القا کننده
سیکلواکسیژناز  ۳شود.

نتیجهگیری

با توجه به نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر ،اسید
اسکوربیک و فالونوئید های موجود در آبلیمو و جیجرول به

گروه

کنترل منفی

66۹۱۷±۷5۹26

کنترل مثبت

۷۷6۹۲۷±۳۳۹۱۷

آبلیمو ۷22%

۲1۹۷۱±۷۱۹55

آبلیمو ۳5%

51۹۱/±۲۹۷2

آبلیمو 52%

زنجبیل 522mg/Kg
زنجبیل ۳52mg/Kg
زنجبیل۷۳5mg/Kg

تزریق صفاقی آبلیمو+زنجبیل
خوراکی آبلیمو+زنجبیل
اسپری آبلیمو+زنجبیل

آبلیمو +۷22%تیواستامید
آبلیمو +52%تیواستامید
آبلیمو +۳5%تیواستامید

 522زنجبیل +تیواستامید
 ۳52زنجبیل +تیواستامید
 ۷۳5زنجبیل +تیواستامید

صفاقی تیواستامید+آبلیمو +زنجبیل

خوراکی تیواستامید +آبلیمو+زنجبیل
اسپری تیواستامید +آبلیمو+زنجبیل
Total

P-VALUE

۷5۹۷5±5۹1۳

52۹۳۳±۷۲۹6۷
5۷۹5۷±5۹6۷

5۳۹5۳±۷۷۹۱2
۷۷۹2۷±6۹52
۷۱۹/5±6۹/2
۷1۹۳۳±۷۹۲6

12۹۱۱±۷۳۹۱6

1۱۹۷/±۷2۹۷۱
/۷۹55±۱۹۷5

۷۳۳۹۱۱±1۹۷۳

۷۲6۹۷۳±۷2۹۷۳
۷۷1۹6۲±۷2۹2۲
6۷۹62±۷۹۷۳
66۹26±۲۹۷5

65۹11±۳۹55

۱6۹۳1±۲5۹65
P<2۹22۷

عنوان ماده مؤثره زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی هستند .در
رتهای مورد مطالعه مقادیر سرمی فاکتور التهابی اینترلوکین
 6بعد از تیمار بهطور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و این بیان
کننده اثر مناسب ترکیب همزمان زنجبیل و آبلیمو بر کاهش
سمیت کبدی ناشی از تیواستامید است ،همچنین با توجهبه
نقش چشمگیر آنزیم سیکلواکسیژناز  ۳در ایجاد التهاب در
کبدی ،در تحقیق حاضر نقش زنجبیل و آبلیموترش بهعنوان
عامل ضدالتهاب مؤثر بر سیکلواکسیژناز  ۳مورد توجه قرار
گرفت .از آنجا که زنجبیل و لیمو قادر به مهار آنزیم  cox-2و
لیپواکسیژناز است ،بهنظر میرسد که این ماده بتواند از این
مسیر ،التهاب را در کبد را کاهش دهد ( .)۳2،۷6در نهایت
نتایج حاصل نشان داد که عصارههای زنجبیل وآبلیمو در
دوزهای باالتر و ترکیبی مؤثرتر است .طراحی عوامل درمانی
به صورت ترکیبی با استفاده از این دو ماده با خواص اثر بخش
برای مقابله با بیماریهای کبدی میتواند نوآوری جدیدی در
طراحی دارو باشد.
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 Mishraو همکاران در سال  ۳2۷۳طی تحقیقات خود به
بررسی تأثیرهای گیاه زنجبیل و مشتقات آن در درمان
بیماریها پرداختند .نتایج مطالعههای آنها نشان داد که
خواص دارویی زنجبیل با داروهای غیر استروئیدی ضدالتهابی
مشابه است چرا که موجب سرکوب سنتز پروستاگلندینها از
طریق مهار عملکرد سیکلواکسیژناز  ۷و ۳میشود .این کشف
باعث شد تا این موضوع به ذهن برسد که مهار کنندههای
دوگانه سیکلواکسیژناز و 5ـ لیپوکسیژناز میتواند شاخص
درمانی بهتری با عوارض جانبی کمتر در مقایسه با NSAIDs
داشته باشد (.)۷۲

فاکتور

IL-6

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

داد که زنجبیل میتواند بهعنوان ماده ضد سرطان و ضد
التهاب با غیر فعال نمودن  NF-KBبهوسیله سرکوب ماده
پیش التهابی  TNF-αعمل کند ( .)5این مطالعه با نتایج
مطالعه حاضر همسان بود چرا که مصرف عصاره زنجبیل و آب
لیموترش موجب کاهش معنیدار سطح سرمی  IL-6شده
است.

جدول  -۷نتایج آزمون  ANOVAبرای مقایسه میانگین فاکتور التهابی
اینترلوکین 6گروه شاهد تزریقی با سایر گروه ها قبل و بعد از تزریق
تیواستامید

79
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این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد و تحت حمایت
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد شهرکرد است .بدینوسیله
نویسندگان از تمام افرادی که در انجام این پژوهش یاری
رساندند کمال تشکر و قدردانی را مینمایند.
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